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Udmøntning af den administrative
analyse
• Etablering af virksomhedsområdet: ”Det nære sundhedsvæsen”
– som bl.a. omfatter alle opgaver fra det nuværende Primær
Sundhed og nogle opgaver fra Kvalitet og Udvikling samt fra
Produktion, Forskning og Innovation

• Kvalitet og udvikling fokuseres og får en skarpere sundhedsfaglig
profil. Omdøbes til: ”Sundhedsstrategisk Planlægning”
• Produktion, Forskning og Innovation omdøbes til: ”Data og
udviklingsstøtte”
- Fokus på dataunderstøttelse af sygehuse, andre afdelinger, den
samlede organisation samt på at understøtte forskning og
innovation

Det nære sundhedsvæsen:
Opgaver
• Fokus på politisk målsætning om sundhedsvæsen tæt på
borgeren
• Ansvar for samarbejde med praksissektoren
• Ansvar for samarbejdet med kommunerne, herunder
sundhedsaftalerne samt fokus på populationsbaseret
indsats og indsats for kronikere og multisyge
• Stå for projekter og programmer i samarbejde med
kommuner, herunder Broen til bedre sundhed
• Ansvar for udvikling af programmet ’patienten som
partner’ inkl. PRO, fælles beslutningstagning og
patientinddragelse

• Indsatsen for digitalisering, herunder mulighederne i ehospitalet og hele den borgernære service via
digitalisering

Sundhedsstrategisk
Planlægning: Opgaver
• Sundhedsstrategisk planlægning, herunder sygehusplan,
specialeplan og hjemtag

• Sygehusbyggeri og andet byggeri
• Udvikling af den overordnede kvalitetsorganisation
• Sundhedsfagligt ansvar for opfølgning på de 8 nationale mål
• Sundhedsfagligt ansvar for Sundhedsplatformen
• Udvikling af lægeuddannelse og tilrettelæggelse af den lægelige
videreuddannelse
• Opfølgning på nationale indsatser og sundhedsfaglig
koordinering med andre regioner
• Patientvejledningen, patientsikkerhed og andre
patientrelaterede opgaver

Videre proces
• MED-proces er i gang
• Der er etableret et midlertidigt MED-udvalg for Det nære
Sundhedsvæsen. Dette træder i stedet for MED-Primær sundhed
• Drøftelser vedr. Sundhedsstrategisk Planlægning og Data og
udviklingsstøtte sker i de nuværende lokale MED-udvalg
• Fokus på mest mulig samtidighed i forhold til flytning af
personale og nedjustering af administrationsgrad
• Budgetproces – evt. konsekvensændringer

• Endelig beslutning om organisering af de nye/omdannede
enheder medio september
• Endelig etablering af de nye enheder pr. 1. januar 2019

